Ontdek het historische Albanië en het
natuurschoon van Macedonië in één reis

De Harz: ongerepte natuur,
vakwerkhuizen en nog veel meer

Fietsen in het Loiregebied met zijn
mooie kastelen, tuinen en stadjes

11 daagse vlieg- en busreis
zondag 26 mei t/m woensdag 5 juni 2019

6-daagse busreis
zondag 30 juni t/m vrijdag 5 juli 2019

8-daagse fietsreis

Tijdens deze bijzondere reis bekijken en
ervaren we én het cultuur-historische deel én
het natuurschoon van beide landen.

Wat gaan we zien? Soest, bekend om haar
unieke zandsteengebouwen, een
kloosterbranderij, de Volkswagenfabriek in
Wolfsburg, rozenstad Sangerhausen.

Tijdens onze fietstocht komen we langs de
rivieren de Loire en de Cher en zien we
beroemde kastelen, zoals Villandry,
Chaumont en Chenonceau.

Ook bezoeken we Stolberg, de geboortestad
van Juliana van Stolberg. UNESCO-stadje
Quedlinburg ontbreekt niet op deze reis.

Een bezoek aan een mooie tuin en een
kasteel staat op het programma. Ook komen
we door historische en gezellige stadjes zoals
Blois, Amboise en Saumur.

We verblijven in 6 verschillende hotels.
Deze hotels liggen op diverse afwisselende
locaties. Soms dicht aan het strand, soms in
een stad. Zoals in Gjirokastar, een stad, die
op de Unesco-Werelderfgoedlijst staat. Ook
overnachten we in de Albanese hoofdstad
Tirana.
We bezoeken in ieder geval een burcht,
musea en een archeologische vindplaats. Ook
bekijken we een grotkerkje, de machtige
citadel van Kruja en natuurlijk het meer van
Ohrid. (zie foto)
Reisorganisatie: SRC op Maat
Prijs bij minimaal 25 deelnemers en
halfpension: 2 pk. €1635;
toeslag 1 pk. € 210
Info en opgave vόόr 1 februari 2019
Bertha Reuvekamp 06 22 13 43 25
berthareuvekamp@concepts.nl

We reizen per stoomtrein over de Brockenbahn
en maken een rondvaart over het stuwmeer
Okersee.

zondag 25 aug. t/m zondag 1 sept. 2019

In Cormery gaan we de beroemde
‘macarons’ (bitterkoekjes) proeven.

Ons hotel staat in Goslar, een prachtig stadje
met een gotisch raadhuis en gildehuizen.

Ons hotel staat in Tours, een prachtige stad
met mooie historische gebouwen

Reisorganisatie: Betuwe Express
Prijs bij minimaal 25 deelnemers en
halfpension: 2pk € 760;
toeslag 1pk. € 100

Reisorganisatie: Effeweg
Prijs bij minimaal 25 deelnemers en
halfpension en inclusief gebruik E-bike:
2 pk € 1150; toeslag 1 pk. € 210

Info en opgave vόόr 1 februari 2019
Jannie Nijland:
06 23 16 23 84 / 0314 382406
jannieflikkema@live.nl

Info en opgave vόόr 1 februari 2019
Willy Nijhof: 06 33 84 80 77
nijhofwilly@gmail.com

Inbegrepen in de reissom:
 excursies, fooien
 deelname presentatiedag nieuwe reizen
 verslag
Drankjes zijn voor eigen rekening.

Geniet van het pure leven in Toscane
en reis met ons mee door het
wereldberoemde Toscaanse heuvellandschap
met olijf- en wijngaarden en bewonder de
prachtige Toscaanse steden.
8-daagse vlieg-busreis
Za. 28 september t/m za. 5 oktober 2019
Florence, Pisa, Lucca, Arezzo, Siena, San
Gimignano zijn de steden die we bezoeken op
deze cultuur- en natuurreis. Onderweg
genieten we van het prachtige Toscaanse
landschap in de herfst.

Voor alle reizen geldt:
onder voorbehoud van programma- en/of
prijswijzigingen. Exclusief calamiteitenfonds.
Zelf afsluiten:
 reisverzekering
 annuleringsverzekering
 zorgverzekering met Europadekking
 wa-verzekering
Als u twijfelt over deelname overlegt u dan met
de reisbegeleider.
Let u op de uiterste aanmelddatum.

We verblijven 4 nachten in Montecatini Terme
en 3 nachten in Arezzo in het zuiden van
Toscane. We verkennen de Chiantistreek en
gaan lunchen op het platteland bij een
wijnhuis.
Florence, de bakermat van de Renaissance,
bezoeken we op twee dagen. Ook het
wereldberoemde museum: Galleria degli
Uffizi, ontbreekt niet in het programma.
Reisorganisatie: SRC op Maat
Prijs bij minimaal 25 deelnemers en
halfpension: 2 pk. €1.425;
toeslag 1 pk. € 200
Info en opgave vόόr 1 februari 2019
Nel van der Meulen 06 83 99 60 15
nel.vandermeulen60@gmail.com

Commissie reizen:
Nel van der Meulen
Willy Nijhof
Jannie Nijland
Bertha Reuvekamp
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Terugblik reizen 2019 en presentatie reizen 2020
op zaterdag 2 november 2019 in Laag-Soeren
Informatie over een eventuele tweedaagse reis
wordt in 2019 bekend gemaakt.

Gaat u mee op reis
in 2019?
www.vrouwenvannu.nl/gelderland

